
ĐỀ CƢƠNG TUYÊN TRUYỀN  

“Năm An toàn giao thông 2012” 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  

 

Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện 

nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; huy động nguồn vốn đầu tƣ xây 

dựng kết cấu hạ tầng, đƣa một số công trình giao thông trọng điểm vào sử dụng; 

tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao 

thông trong nhân dân; tăng cƣờng kiểm tra các vi phạm trên lĩnh vực giao thông. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại do nhiều nguyên nhân khác nhau 

làm cho tình hình tai nạn giao thông chƣa đƣợc cải thiện một cách bền vững: 

Công tác tuyên truyền pháp luật giao thông còn mang nặng hình thức, chƣa sinh 

động; ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của một bộ phận 

ngƣời dân còn hạn chế; lực lƣợng chức năng thi hành công vụ chƣa xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông chƣa đồng 

bộ; chất lƣợng phục vụ vận tải hành khách vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của 

ngƣời dân thành phố. 

Để khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn Thành phố và triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm An 

toàn giao thông 2012”, Ban Thƣờng vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 46-

KL/TU, ngày 22 tháng 02 năm 2012 về đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình giảm 

ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 và “Năm An toàn giao thông 2012”; 

Hội đồng nhân dân Thành phố (khóa VIII) ban hành Nghị quyết số 01/2012/NQ-

HĐND, ngày 01 tháng 03 năm 2012 về kế hoạch thực hiện “Năm An toàn giao 

thông 2012”; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 187/QĐ-

UBND, ngày 11 tháng 01 năm 2012 về kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp 

bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

trong năm 2012.  

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 

Tai nạn giao thông gây thƣơng tích và tử vong cho ngƣời Việt Nam là vấn 

đề xã hội bức xúc nhất mà Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố đặc biệt 

quan tâm. 

Trong năm 2008 và 2009, do Thành phố tập trung triển khai nhiều công 

trình thi công hệ thống thoát nƣớc, hệ thống cống ngầm trên nhiều tuyến đƣờng 

trọng điểm đã ảnh hƣởng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng; đến năm 2010 và 

2011 số vụ ùn tắc giao thông đã đƣợc kéo giảm đáng kể, tình hình tai nạn giao 

thông và ùn tắc giao thông đã đƣợc kiểm soát và hạn chế dần. 
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So với năm 2007, năm 2008 xảy ra 48 vụ ùn tắc giao thông (tăng 19 vụ); 

giảm 226 vụ tai nạn giao thông (16,36%), giảm 126 ngƣời chết (11,54%), giảm 

380 ngƣời bị thƣơng (47,98%). 

Năm 2009 so với năm 2008, xảy ra 74 vụ ùn tắc giao thông (tăng 26 vụ); 

giảm 03 vụ tai nạn giao thông (0,26%), giảm 26 ngƣời chết (2,69%), tăng 83 

ngƣời bị thƣơng (20,15%). 

Năm 2010 so với năm 2009, xảy ra 54 vụ ùn tắc giao thông (giảm 27 vụ); 

giảm 55 vụ tai nạn giao thông (4,77%), giảm 50 ngƣời chết (5,32%), giảm 20 

ngƣời bị thƣơng (4,04%). 

Trong năm 2011, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực và phát huy 

đƣợc sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân tham gia 

công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Trong đó, điều 

đầu tiên ghi nhận là đã kéo giảm mạnh về số vụ ùn tắc giao thông; số vụ tai nạn 

giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số ngƣời chết và số ngƣời bị thƣơng; 

kéo giảm cao số vụ tụ tập, dàn hàng ngang lƣu thông thành từng đoàn, lạng lách, 

đáng võng gây rối trật tự công cộng trên đƣờng. Tuy nhiên, căn cứ tình hình 

thực tế và các số liệu thống kê về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông năm 

2011, cho thấy ngoài những mặt công tác thành phố đã triển khai thực hiện và 

đạt đƣợc những kết quả tích cực, thì bên cạnh đó cũng còn một số vấn đề tồn tại 

do nhiều nguyên nhân khác nhau cần phải đƣợc thực hiện một cách quyết liệt và 

đồng bộ hơn trong năm 2012. 

Năm 2011, trên địa bàn thành phố xảy ra 32 vụ ùn tắc giao thông kéo dài 

trên 30 phút; 994 vụ tai nạn giao thông, 842 ngƣời chết, 461 ngƣời bị thƣơng. So 

với năm 2010, giảm 22 vụ ùn tắc giao thông; giảm 103 vụ tai nạn giao thông 

(9,39%), giảm 48 ngƣời chết (5,39%), giảm 14 ngƣời bị thƣơng (2,95%). So 

năm 2011 với năm 2008, giảm 16 vụ ùn tắc giao thông; giảm 160 vụ tai nạn giao 

thông (13,85%), giảm 123 ngƣời chết (12,73%), tăng 49 ngƣời bị thƣơng 

(11,89%). Cụ thể tai nạn giao thông năm 2011 nhƣ sau: 

- Tai nạn giao thông đƣờng bộ: Xảy ra 971 vụ, làm chết 831 ngƣời và bị 

thƣơng 459 ngƣời. So với năm 2010, tai nạn giao thông giảm 100 vụ (9,34%) 

giảm 54 ngƣời chết (6,10%) giảm 10 ngƣời bị thƣơng (2,13%). 

 - Tai nạn giao thông đƣờng sắt: Xảy ra 04 vụ, làm chết 04 ngƣời và không 

có ngƣời bị thƣơng. So với năm 2010, số vụ, số ngƣời chết và số ngƣời bị 

thƣơng không tăng - giảm. 

 - Tai nạn giao thông đƣờng thủy: Xảy ra 19 vụ, làm chết 07 ngƣời và bị 

thƣơng 02 ngƣời. So với năm 2010, giảm 03 vụ (13,64%); tăng 06 ngƣời chết; 

giảm 04 ngƣời bị thƣơng (66,67%). 

 Trong hai tháng đầu năm 2012, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 01 vụ ùn 

tắc giao thông kéo dài trên 30 phút (giảm 12 vụ so cùng kỳ năm 2011); 91 vụ tai 

nạn giao thông (giảm 79 vụ so cùng kỳ năm 2011, tỉ lệ 46,47%), 79 ngƣời chết 
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(giảm 69 ngƣời so cùng kỳ năm 2011, tỉ lệ 46,62%), 44 ngƣời bị thƣơng (giảm 

49 ngƣời so cùng kỳ năm 2011, tỉ lệ 52,69%).  

 Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe môtô, gắn máy tụ tập, lƣu thông 

dàn hàng ngang rú ga, nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách đánh võng diễn ra phức 

tạp trên nhiều tuyến đƣờng trên địa bàn thành phố; vẫn còn tình trạng nhiều 

ngƣời dân hiếu kỳ, đứng xem, cổ vũ hai bên đƣờng. Năm 2011, Công an Thành 

phố đã phát hiện 77 tốp (giảm 203 tốp so với năm 2010, tỉ lệ 72,5%) tụ tập, dàn 

hàng ngang, lƣu thông thành đoàn, lạng lách đánh võng gây rối trật tự công cộng 

trên đƣờng, đã lập biên bản 753 trƣờng hợp, tạm giữ 698 xe môtô; kiểm tra hành 

chính ban đêm, phát hiện xử lý 13.004 trƣờng hợp, tạm giữ 4.721 xe môtô, gắn 

máy. 

Năm 2011, số phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ tiếp tục tăng cao, thành 

phố đã tiếp nhận và đăng ký mới 30.399 xe ôtô và 396.181 xe môtô, gắn máy (tỉ 

lệ tăng 13% so với năm 2010); tổng số phƣơng tiện đang quản lý 5.523.956 xe, 

trong đó có 494.614 xe ôtô, 5.029.342 xe môtô, gắn máy. Diện tích đất dành cho 

giao thông năm 2011, thành phố đã cải tạo và làm mới đƣợc 1,34 triệu m
2
 

đƣờng, với chiều dài đƣờng tăng thêm là 56 km; xây dựng đƣợc 10 cây cầu mới; 

nâng tỷ lệ mật độ đƣờng giao thông lên 1,8 km/km
2
, tỉ lệ đất giao thông đạt 

6,1% so với đất đô thị (tăng 0,3% so với năm 2010). 

 Những số liệu trên, cho thấy: Tình hình tai nạn giao thông trong năm qua 

và hai tháng đần năm 2012 tuy có giảm về số vụ tai nạn, số ngƣời chết, số ngƣời 

bị thƣơng và thiệt hại vật chất nhƣng vẫn còn rất nghiêm trọng trên các lĩnh vực 

giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy; thiệt hại về kinh tế do tai nạn giao 

thông mỗi năm lên tới vài trăm tỉ đồng; số ngƣời bị thƣơng tật vì tai nạn giao 

thông chiếm gần 6% tổng số ngƣời tàn tật là một gánh nặng lâu dài cho xã hội 

và cho các gia đình. Nguyên nhân trực tiếp của tình trạng tai nạn giao thông 

nghiêm trọng ở Thành phố, chủ yếu do ngƣời tham gia giao thông điều khiển 

phƣơng tiện quá tốc độ, tránh và vƣợt sai quy định, say rƣợu bia, xử lý tình 

huống kém và vi phạm pháp luật giao thông; bên cạnh đó, còn phải kể đến các 

nguyên nhân quan trọng khác nhƣ: Số lƣợng phƣơng tiện tham gia giao thông 

quá lớn, kết cấu hạ tầng giao thông chƣa đáp ứng, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh 

và không theo quy hoạch, thực thi pháp luật giao thông chƣa nghiêm và công tác 

quản lý nhà nƣớc về giao thông vận tải còn nhiều bất cập.  

Phần thứ hai 

CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

“NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2012” 

 Năm 2012, Đảng, Nhà nƣớc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều 

biện pháp tăng cƣờng cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Chính 

phủ ban hành Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP, ngày 24 tháng 8 năm 2011 về tăng 
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cƣờng các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Thành phố 

đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình giảm ùn tắc giao thông theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã đề ra 

chỉ tiêu kéo giảm 10% trên cả 3 mặt số vụ tai nạn giao thông, số ngƣời chết, số 

ngƣời bị thƣơng trong Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 

2012; Ban Thƣờng vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 46-KL/TU, ngày 22 tháng 

02 năm 2012 về đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình giảm ùn tắc giao thông giai 

đoạn 2011 - 2015 và “Năm An toàn giao thông 2012”; Hội đồng nhân dân 

Thành phố (khóa VIII) tổ chức Kỳ họp chuyên đề và ban hành Nghị quyết số 

01/2012/NQ-HĐND, ngày 01 tháng 03 năm 2012 về kế hoạch thực hiện “Năm 

An toàn giao thông 2012”; Ủy ban nhân dân Thành phố sớm tổ chức tổng kết 

năm 2011 và ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 01 năm 

2012 về kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012; trong đó, đã tổ chức 

ký kết thỏa ƣớc thi đua giữa các sở, ngành, quận, huyện và đồng loạt ra quân 

thực hiện năm an toàn toàn giao thông ở 24 quận, huyện. Đây là những văn bản 

và những khởi động quan trọng để tăng cƣờng công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, tăng cƣờng công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, đảng viên, nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân 

của ngƣời tham gia giao thông, chủ động phòng tránh tai nạn giao thông vì an 

toàn bản thân và mọi ngƣời. 

 Hạn chế tai nạn giao thông nhằm mục tiêu liên tục giảm thiểu số vụ tai 

nạn, số ngƣời chết, số ngƣời bị thƣơng tật và giảm thiểu những tổn hại vật chất 

là trách nhiệm trƣớc hết của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - 

xã hội và trực tiếp là trách nhiệm của ngƣời tham gia giao thông. Các nhóm giải 

pháp phải đồng bộ, kiên quyết, thực hiện từng bƣớc, kiên trì, liên tục, lâu dài với 

sự tham gia của mọi tổ chức và cá nhân, với sự nêu gƣơng của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

 Năm 2012, tập trung tuyên truyền 3 nhóm giải pháp: 

 1. Nội dung cơ bản nhóm giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao 

thông:  

 Một là, Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nƣớc: Tăng 

cƣờng sự chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc của các cấp, các ngành; ban hành 

quy chế khen thƣởng, kỷ luật, trách nhiệm cá nhân của ngƣời đứng đầu địa 

phƣơng, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và ngƣời thực thi công 

vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hoàn thiện hệ thống các 

văn bản về trật tự an toàn giao thông… 

 Hai là, Tăng cƣờng công tác kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm: Quyết liệt 

thực hiện công tác tuần tra xử phạt, áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với các 
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lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông nhƣ: Vi phạm quy định và nồng độ cồn khi 

điều khiển phƣơng tiện giao thông; vi phạm tốc độ; không đi đúng làn đƣờng, 

tránh vƣợt sai quy định; vƣợt đèn đỏ; chở quá tải, quá số ngƣời quy định; dừng 

đỗ sai quy định; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định; 

học sinh, sinh viên chƣa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển xe 

môtô, gắn máy; ngƣời điều khiển phƣơng tiện thủy không có bằng, chứng chỉ 

chuyên môn phù hợp với loại điều khiển theo quy định. Tịch thu phƣơng tiện 

tham gia đua xe trái phép, các loại phƣơng tiện không đƣợc phép lƣu hành theo 

quy định; thông báo đến nơi cƣ trú hoặc nơi công tác học tập của ngƣời có hành 

vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm và công khai 

tên các doanh nghiệp vận tải hành khách vi phạm pháp luật giao thông trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng; kiên quyết xóa bỏ những điểm sản xuất, buôn 

bán mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lƣợng. 

 Ba là, Đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực trong thi hành công vụ bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông: Tăng cƣờng giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công 

chức, viên chức, chiến sĩ và lực lƣợng thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông; có chính sách khuyến khích, khen thƣởng đối với cá nhân, tập 

thể có thành tích và phê bình các cá nhân, đơn vị chƣa hoàn thành nhiệm vụ. 

 Bốn là, Nâng cao chất lƣợng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép, cấp bằng, 

chứng chỉ chuyên môn cho ngƣời điều khiển phƣơng tiện giao thông. 

 Năm là, Tăng cƣờng hiệu quả và chất lƣợng kiểm định phƣơng tiện. 

 Sáu là, Củng cố, duy trì chất lƣợng kết cấu hạ tầng giao thông: Rà soát, 

điều chỉnh, lắp đặt bổ sung hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông, đèn tín hiệu 

giao thông; lắp đặt dãy phân cách giữa làn xe ôtô và xe 2 bánh gắn máy trên 12 

tuyến đƣờng. 

 Bảy là, Xử lý “điểm đen” về tai nạn giao thông: Rà soát, xử lý dứt điểm 

các điểm đấu nối trái phép vào đƣờng bộ đang khai thác và tăng cƣờng quản lý 

không để phát sinh điểm mới. 

 2. Nội dung cơ bản nhóm giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi ùn tắc giao 

thông: 

 Một là, Lập lại trật tự, kỷ cƣơng đƣờng phố: Kiểm tra, thu hồi giấy phép 

sử dụng lòng đƣờng, vỉa hè để kinh doanh, đậu xe không còn phù hợp, trả lại vỉa 

hè thông thoáng cho ngƣời đi bộ, xử phạt nghiêm các trƣờng hợp đậu xe dƣới 

lòng đƣờng, vỉa hè không đúng quy định; kiểm tra xử lý, xóa bỏ tình trạng bến 

cóc, xe dù trên địa bàn, chấm dứt tình trạng xe khách liên tỉnh lƣu thông ra vào 

khu vực nội đô thành phố; kiểm tra, yêu cầu khắc phục đối với các cơ sở giáo 

dục, trung tâm kinh doanh, tụ điểm ăn uống gây ảnh hƣởng đến trật tự an toàn 

giao thông; tổ chức lại các bãi tập kết, trung chuyển rác và thời gian vận chuyển 

rác hợp lý trong khu vực nội đô thành phố… 
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 Hai là, Bố trí lệch giờ làm việc, lệch giờ học tập. 

 Ba là, Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông. 

 Bốn là, Tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo đảm khai thác hiệu quả 

kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu: Tăng cƣờng phân luồng giao thông một 

chiều, sắp xếp, phân bố lại các làn xe trên một số tuyến đƣờng đủ rộng để tăng 

năng lực thông xe; mở rộng lòng đƣờng, các nút thắt cổ chai, lắp đặt bổ sung các 

loại biển báo có cần vƣơn, đèn giao thông, đèn đếm lùi…; quy định thời gian, lộ 

trình lƣu thông cụ thể đối với các loại xe chuyên dùng, hạn chế lƣu thông vào 

các giờ cao điểm, các đoạn đƣờng, nút giao thông có nguy cơ ùn tắc giao thông 

cao… 

 Năm là, Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hành khách công cộng: Tổ 

chức triển khai dự án phát triển 1.680 xe buýt giai đoạn 2011 - 2013, quy hoạch 

phát triển vận tải hành khách công cộng thành phố đến năm 2025; rà soát, điều 

chỉnh hệ thống luồng tuyến xe buýt theo lịch trình, thời gian cụ thể trên một số 

tuyến đƣờng theo hƣớng tăng lƣợng xe buýt, hạn chế dần các loại phƣơng tiện 

giao thông khác; điều chỉnh chủng loại phƣơng tiện cho phù hợp với thực tiễn 

luồng hành khách trên từng tuyến; tiếp tục phát triển mạnh loại hình xe buýt đƣa 

rƣớc học sinh, sinh viên và công nhân theo sức chở phƣơng tiện phù hợp với 

từng lộ trình hoạt động; phát động phong trào ngƣời dân hƣởng ứng đi lại bằng 

xe buýt. 

 Sáu là, Hạn chế phƣơng tiện giao thông cá nhân: Phối hợp với Bộ Giao 

thông Vận tải triển khai thực hiện Đề án hạn chế phƣơng tiện giao thông cá nhân 

trên địa bàn thành phố. 

 3. Nội dung nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông:  

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm 10% 

(Phó Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị kéo giảm 30%) tai nạn 

giao thông trên cả 3 mặt: Số vụ, số ngƣời chết và số ngƣời bị thƣơng; giảm 10% 

số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

đua xe trái phép; tạo bƣớc chuyển mới về chất lƣợng trong năm 2012 về việc 

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục, hƣớng dẫn và kiểm soát hành vi 

ngƣời tham gia giao thông theo đúng các quy định pháp luật là công tác cấp thiết 

hiện nay. Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần 

vận động mọi ngƣời tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, 

phòng tránh tai nạn giao thông, tập trung vào một số công việc sau: 

 Một là, Tập trung tuyên truyền các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc; các văn bản của thành phố, địa phƣơng về thực hiện “Năm 

An toàn giao thông 2012”; tập trung tuyên truyền phổ biến trong các lĩnh vực 

sau: 
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- Trong lĩnh vực an toàn giao thông đƣờng bộ: Tuyên truyền mạnh mẽ và 

thƣờng xuyên quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 

bằng phƣơng tiện xe môtô, xe gắn máy; hạn chế sử dụng phƣơng tiện giao thông 

cá nhân; tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rƣợu, bia đối với sức khỏe và 

trật tự an toàn xã hội; những hậu quả do tai nạn giao thông để lại cho cá nhân, 

gia đình và xã hội.  

  - Trong lĩnh vực an toàn giao thông đƣờng thủy: Tuyên truyền các quy 

định về điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đƣờng thủy, trong 

hoạt động chở khách du lịch, chở khách trên sông; vận động ngƣời đi đò mặc áo 

phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân. 

 - Trong lĩnh vực an toàn giao thông đƣờng sắt: Tuyên truyền quy tắc an 

toàn đƣờng sắt, an toàn khi vƣợt qua đƣờng sắt, hành lang an toàn giao thông 

đƣờng sắt. 

Hai là, Thông qua sinh hoạt có tổ chức và thông qua các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng, xây dựng và thực hiện nề nếp, thƣờng xuyên chế độ tiếp 

nhận thông tin nhằm nâng cao trình độ dân trí; có hành động cụ thể, thiết thực 

hƣởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012”; tự giác tìm hiểu và tích cực học tập 

Luật Giao thông; trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện và nâng cao trình độ điều 

khiển phƣơng tiện giao thông của mỗi ngƣời; tham gia xây dựng và thực hiện 

các điều quy định về an toàn giao thông. 

 Ba là, Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở định 

kỳ và thƣờng xuyên nhằm thông tin thời sự tình hình trật tự an toàn giao thông 

trong thành phố và của địa phƣơng, cơ sở; hƣớng dẫn cho ngƣời điều khiển 

phƣơng tiện giao thông những biện pháp chủ yếu nhằm bảo đảm và nâng cao 

chất lƣợng điều khiển nhƣ tự giác rèn luyện tay nghề thông qua các trung tâm 

sát hạch lái xe; chấp hành và ủng hộ các biện pháp cƣỡng chế thực hiện pháp 

luật nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là quy định bắt buộc đội mũ 

bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe máy; vận động nhân dân tham gia các mô 

hình tiên tiến về trật tự an toàn giao thông, nhân rộng trong thực tiễn các mô 

hình cung đƣờng, đoạn đƣờng thanh niên tự quản, cựu chiến binh tự quản, phụ 

nữ tự quản…; động viên, cổ vũ, nêu gƣơng những ngƣời điều khiển phƣơng tiện 

giao thông giỏi, an toàn tham gia các hội thi để biểu dƣơng, khen thƣởng kịp 

thời. 

 Bốn là, Vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp sức ngƣời, sức của xây 

dựng kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông vùng ven, nông thôn; tham gia vệ sinh 

đƣờng phố, tự quản đƣờng và hè phố, chỉnh trang đô thị; phát hiện sớm và tham 

gia khắc phục những yếu tố có thể gây tai nạn giao thông tại khu vực dân cƣ; ký 

cam kết không vi phạm quy định về trật tự vỉa hè, đƣờng phố, đƣờng dân sinh 

cắt qua đƣờng sắt, đƣờng thủy sông, biển; kịp thời phát hiện những điểm đen 
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gây mất trật tự an toàn giao thông để sớm khắc phục và cảnh báo cho ngƣời 

tham gia giao thông. 

 Năm là, Vận động nhân dân giám sát các hoạt động xây dựng cơ sở hạ 

tầng giao thông và thực thi pháp luật trật tự an toàn giao thông của các cơ quan 

chức năng nhà nƣớc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi biểu hiện tham nhũng, 

lãng phí, tiêu cực, góp phần bảo đảm đúng chất lƣợng và tiến độ các công trình 

giao thông ở địa phƣơng, cơ sở; phát hiện và kiến nghị các cấp khắc phục mọi 

biểu hiện buông lỏng quản lý hoặc lạm quyền trong thực thi Luật Giao thông; 

vận động nhân dân không sở hữu, sử dụng và kinh doanh vận tải bằng các 

phƣơng tiện quá hạn sử dụng; vận động chủ phƣơng tiện vận tải, nhất là các 

phƣơng tiện vận tải hành khách đƣờng bộ, đƣờng thủy phải thực hiện kiểm tra 

an toàn kỹ thuật định kỳ, trang bị đầy đủ các tiết bị an toàn, bảo hiểm cho hành 

khách; tổ chức để nhân dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông, nhất là hệ 

thống đƣờng ray, đèn tín hiệu giao thông, chấm dứt nạn rải đinh trên đƣờng; vận 

động nhân dân ủng hộ, giúp đỡ các lực lƣợng chức năng ngăn chặn tụ tập đua 

xe, lạng lách, đáng võng… 

 Sáu là, Vận động nhân dân nói không với tiêu cực trong lĩnh vực giao 

thông; hiểu rõ quy định của pháp luật về xử phạt hành vi đƣa hối lộ.  

 Bảy là, Vận động nhân dân tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khắc 

phục hậu quả tai nạn giao thông tại địa bàn nhƣ cứu giúp ngƣời bị nạn, trợ giúp 

phƣơng tiện vận chuyển, trợ giúp tiền và thuốc men trong khả năng cho phép; 

đặc biệt phải huy động nhiều nguồn lực tập trung của nhân dân để cùng với nhà 

nƣớc cứu giúp nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông. 

Tình hình trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục 

diễn biến phức tạp, khó lƣờng, số vụ ngƣời chết và bị thƣơng do tai nạn giao 

thông vẫn còn nhiều, thiệt hại không nhỏ tài sản của nhân dân, để lại hậu quả 

nặng nề lâu dài cho xã hội và các gia đình là vấn đề xã hội bức xúc nhất hiện 

nay. Để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từng bƣớc hạn chế đến 

mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể 

chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân cần kiên trì thực hiện đồng bộ, lâu dài 

các giải pháp nêu trên, góp phần quan trọng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm An toàn giao thông 2012”./. 
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